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" DUSZO
               SŁOWIAŃSKA..."

Nasze gimnazjum ma zaszczyt mieć za
patrona Św. Jana Pawła II – człowieka
niezwykłego, który został papieżem w
czasach, gdy Polska najbardziej tego
potrzebowała.

Wielu ludziom dał nadzieję
na lepsze jutro, nauczał nie
tylko o sferze boskiej, lecz
przede wszystkim o cudzie
życia i sprawach, które
dotyczą przeciętnego
człowieka. Był zawsze
radosny, uwielbiał dzieci,
pielgrzymował i… jeździł na
nartach. Całe swoje serce
oddawał młodzieży, co dla
nas, gimnazjalistów, jest
motorem do działania i
pozwala mocno wierzyć w
swoje możliwości. 

Codziennie wchodząc do
szkoły możemy spotkać
Jana Pawła II poprzez jego
sentencje: „Jesteście moją
nadzieją…” oraz
„Wymagajcie od siebie,
nawet gdyby inni od was nie
wymagali”, i staramy się
postępować według prawd
zawartych w tych
niezwykłych słowach. 

Każdego roku, 18 maja , z
okazji rocznicy urodzin
Karola Wojtyły, celebrujemy
„Święto Patrona” (w tym
roku przypadał wyjątkowy
jubileusz - nasz patron
skończyłby 95 lat). 

Odbywa się ono w podniosłej, jedynej w swoim rodzaju
atmosferze i niesie za sobą moc niezapomnianych wrażeń.
Cała szkoła żyje tym wydarzeniem, społeczność
uczniowska, nauczyciele i pracownicy aktywnie angażują
się w przygotowania, ponieważ atrakcji jest niemało. 
Stałym elementem wystroju i ciekawym uatrakcyjnieniem
jest „Korytarz Papieski” -  poświęcamy środkowe piętro
budynku szkoły na wystawę związaną z życiem i
działalnością Jana Pawła II. Korzystamy też z okazji i
chwalimy się naszymi sukcesami i talentami – tego dnia
każda ściana jest udekorowana różnego rodzaju pracami
konkursowymi, wspomnieniami z życia naszego
Gimnazjum. 
W tym dniu odsłaniamy oficjalnie zdjęcie z happeningu, który
w tym roku naprawdę się wyróżnia – przypada bowiem
dokładnie 10 lat od rozpoczęcia tej tradycji (!) –  na zdjęciu
znajduje się nie tylko tegoroczne serce, ale również to z
2006 roku, które nigdy wcześniej nie zostało umieszczone w
galerii. 

Oczywiście, o godzinie 9
rano jak co roku zaczęła się
część oficjalna: zaproszeni
goście opowiadali o swoich
przeżyciach związanych z
Janem Pawłem II, przy
obelisku złożono kwiaty,
przybliżaliśmy wszystkim
obecnym historię nadania
imienia naszemu
gimnazjum. Jako że nie
zaniedbujemy słowiańskiej
kultury, a wręcz przeciwnie
– chcemy ja promować,
wysłuchaliśmy również kilku
piosenek i podziwialiśmy
taniec artystów ludowych.

Pomiędzy częścią pod obeliskiem a Biegiem Papieskim
była możliwość obejrzenia wystawców z naszego regionu,
skosztować  miodu z rodzinnej pasieki, nauczyć się nieco o
garncarstwie, podziwiać rzeźby w drewnie, wziąć udział w
loterii czy zapałać miłością do zielarstwa. W tym czasie nasi
sportowcy ustawiali się na starcie Biegu Papieskiego.Jego
trasa rozciąga się od osiedla Jana Pawła II do Gimnazjum
im. Jana Pawła II i wynosi ok. 1200 m. Co roku cieszy się on
ogromną popularnością, biegną nie tylko najlepsi sportowcy,
ale każdy, kto chce uczcić Wielkiego Polaka. Poza trzema
głównymi kategoriami wiekowymi (szkoła podstawowa,
gimnazjum, „open”) startują również przedszkolaki, fani
nordicwalkingu i – w tym roku po raz pierwszy – rolkarze.
Wszyscy tegoroczni uczestnicy dostali piękny pamiątkowy
medal za ukończenie biegu. W takich dniach jak 18 maja
jesteśmy dumni, że przynależymy do takiej społeczności,
jaką jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu, i
zapewne najchętniej nie opuszczalibyśmy tego miejsca,
które przez te 3 lata jest naszym drugim domem. Domem, w
którym możemy liczyć na opiekę patrona jedynego w swoim
rodzaju…
                                                     Ada Piotrowska, III a

JESTEŚMY  
                   NADZIEJĄ !!!

Na ludowo

Sztandar przy obelisku

S.Szpejewski

S.Szpejewski
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Pisać każdy może ?

Gimnazjaliści
 i Rajd "EL - WIRA"

Każda ciekawa historia jest godna wysłuchania. Nie tylko taka, której uczą nas w szkole, ale także
taka, którą kreuje życie. Dużo łatwiej słuchać, kiedy opowieści są oparte na faktach, a każde słowo
płynie z ust bohatera tekstu. Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób doświadczeni własnymi przygodami,
błędami... Jednak te przeżycia nie mogą się równać w żaden sposób z "żywą historią".
30 kwietnia (dzięki paniom: Sylwii Kamińskiej, Agnieszce Karabin, Karinie Wiśniewskiej, Elżbiecie
Błędzkiej–Gorzei) w naszym gimnazjum mieliśmy okazję spotkać pisarkę - Izabelę Chojnacką-
Skibicką.  
Chyba nie pomylę się bardzo twierdząc, że niewielu z nas znało cel spotkania. Myśleliśmy o
streszczeniach  Jej książek, wywiadzie, tymczasem... Dostaliśmy żywą lekcję historii i to jakiej historii!

Dowiedzieliśmy się wiele o bałkańskiej kulturze.
Pani Iza mówiła o roli kobiety w rodzinie
muzułmańskiej, o utracie praw człowieka, o
niższości kobiety i przedmiotowym traktowaniu. O
tym, że czasem z miłości stawiamy wszystko na
jedną kartę, nie wiedząc, w co się „pakujemy”;
czasami miłość nie jest warta poświęceń, bo nie
jest prawdziwa; nie można być uległym wobec
ludzi niegodnych zaufania. Pisarka zaszczepiła
głęboko w naszej pamięci informacje o polityce i
tolerancji w krajach, gdzie mężczyzna może
posiadać kilka żon, których świat ograniczony jest
obyczajami kulturowymi.  Opowieści pani Izabeli
były niewiarygodne, brutalne i przerażające, ale to
dobrze.Dobrze, że są ludzie, którzy potrafią
publicznie przyznać się do własnych błędów, by
inni ich nie popełnili

 Jestem pewna, że nikt nie nudził się słuchając
pani Chojnackiej-Skibickiej, najwyżej mógł
zgadzać się z Nią lub nie w kilku kwestiach, ale
tak czy inaczej było to doświadczenie, które
zapamiętamy na dłuuugi, długi czas. Mamy
nadzieję na więcej takich spotkań, bo młodzież
potrzebuje mądrych, pouczających opowieści
świadków współczesnej historii. Na koniec
mogliśmy kupić książki "Zupa z pokrzyw, duch i
tajemnica" oraz "Miłość na gruzach Kosowa",
oczywiście z autografem i ogromnym uśmiechem
na twarzy,bo przecież osoba, która tak wspaniale
opowiada, nie może źle pisać. I to właśnie jest
niesamowitym atutem tych książek - nie są
suchą, wyuczoną historią. Mają swoją duszę,
zostało w nie tchnięte życie i emocje, którymi 
mogą karmić się czytelnicy. 

  Ada Piotrowska, III a

Uczniowie klas II a i I b
pod opieką p. Barbary
Tałaj i p. Ewy Łącznej-
Wansowicz 25 maja
wzięli udział w kolej
nym rajdzie pieszym 
Ziemi Elbląskiej. Trasa
prowadziła z Bażantar
ni do Jeleniej Doliny
przez Jagodnik (razem
12 kilometrów). Tym
razem pogoda sprzyja
ła maszerowaniu, a
szlak oczarowywał
pięknem lasów i jezior. 

Pomimo obolałych nóg
i ukąszeń owadów
wędrówka minęła w
miłej atmosferze. Na
finiszu uczestników
rajdu czekało wiele
atrakcji: gry, konkursy 
oraz poczęstunek. Na
zakończenie każdy
dostał znaczek
pamiątkowy, a drużyna
dyplom. 
           Ania Lipska

Duch literatury...

Na szlaku

Pani Iza i jej książki

Zasłużony odpoczynek

Ola

B.Tałaj

K.Karabin

B.Tałaj
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"ZIELONI" = NIEZWYCIĘŻENI

W tym roku szkolnym  zachęcaliśmy uczniów
oraz ich rodziny do gier planszowych, poprzez
które można się bawić a zarazem uczyć. Udało
nam się pozyskać takie gry jak: „Superfarmer”,
„Rummikub”, „Pomysłówka”, „Odkrywcy Dolnego
Powiśla” oraz historyczne m.in. „Kolejkę”. Dzięki
współpracy z Klubem Gier Planszowych
Pionkolandia w Sztumie w naszej szkole
organizowane były mistrzostwa i turnieje.
Braliśmy udział w Mistrzostwach Polski w
„Rummikub”, Turnieju Szkół „Pomysłówka” oraz
Wojewódzkich Mistrzostwach Szkół w
„Superfarmera”, które odbywały się w Sztumie.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w
szkolnych rozgrywkach,
nie tylko ze sobą

rywalizowali, ale świetnie się bawili. Wielu
gimnazjalistów po raz pierwszy grało w wyżej
wymienione gry, jednak widać było, że sprawia im
to przyjemność.
Jest to także sposób na łączenie pokoleń, mogą
grać dzieci, rodzice i dziadkowie. 
Wspólnie z p. Kariną Pałka będziemy
kontynuować nasze dzieło, które daje nam dużo
satysfakcji. Dla mnie samej jest to bardzo dobry
sposób na bliższe poznanie uczniów. Jesteśmy z
nich dumni, kiedy nasi reprezentanci odbierają
nagrody, choć nie zawsze to jest najważniejsze.
Liczy się przede wszystkim miło spędzony czas i
dobra zabawa.

p. Adrianna Pielak
 

 21 maja autokar pełen
energicznych uczniów i
uczennic naszej szkoły
wyjechał po
zwycięstwo w
powiatowych zawo
dach lekkoatletycznych
w Malborku.
BYNAJMNIEJ – nie
zawiedli nas! Wszyscy
byliśmy lekko
zestresowani – jak
wypadnie nasza
szkoła, czy będziemy
najlepsi w danej
konkurencji… Ale
jednego byliśmy pewni
– sportsmenki oraz
sportsmeni Gimnazjum
im. Jana Pawła II

nigdy nie wychodzą z
formy! Do biegu,
gotowi?... Start!
W finale biegu na 100m
startowały Kaja Klimek
(IIIE) oraz Roksana
Jarzębińska (IIB), a z
chłopców – Bartek
Miszkiel, który
doczekał się również II
m -ca w finale. Podium
w pchnięciu kulą, ku
naszemu ogromnemu
szczęściu, opanowały
dzierzgonianki: I -
Patrycja Rozlatowska,
II - Magda Patyk, III-
Wiktoria Siecińska.
Wśród chłopców
Sylwek Marchut zdobył
srebrny medal.

17 medali, z czego 3 złote, 7 srebrnych
i 7 brązowych. Ci, którzy nie zdobyli
medali, zwykle mięli tak dobry wynik, że
jedną nogą byli prawie na podium.
       
       autorka: Ada Piotrowska, „zielona”, 
koleżanka medalistów 

‘Długonożni’ skacząc w
dal, mieli swoją chwilę
chwały. Magda Patyk,
zajęła II m-sce, tracąc
jedynie 5 centymetrów
do miejsca pierwszego.
Wielki szacunek dla
niej i… kolejne podium!

Najlepsze dziewczyny
miotały oszczepami na
ponad 20 metrów!
Patrycja była III, a na II
m-cu  Magda. 
Sylwek - istny człowiek
miotacz- z wynikiem
ponad 30 metrów był IIi

Bieg na 600 m:
Roksana Jarzębińska
uzyskała I lokatę,
Laura Trelewicz II-ą. 
Wtedy Na dłuższym
dystansie: Sandra
Hoffmann  dobiegła do
mety jako pierwsza,
Roksana Bączek –
trzecia.

Jest wiele sposobów spędzania wolnego czasu,
jednak nie zawsze o nich pamiętamy. Dziś ze
spacerem, czytaniem książek, graniem w gry
planszowe, czy podwórkowe wygrywa komputer.

ODKRYĆ NA NOWO-  
                                 sekret gier planszowych

Wyjątkowy skok w dal

Warto być Farmerem

WF

M.Karabin
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   niepokonani

Dziewczęta SP
1.Aleksandra Wolany
2.Amelia Przybilska
3.Wiktoria Mazurek

Chłopcy SP
1.Wojciech Bober
2.Jakub Witkowski
3.Szymon
Góreczyński

Open Kobiety
1.Natalia Hoffmann
2.Aneta Karabin
3.Agata Dunia

Open Mężczyźni
1.Marcin Kościński
2.Mateusz Owsiany
3.Łukasz Grelik

Gimnazjum
Dziewczęta
1.Roksana
Jarzębińska
2.Sandra Hoffmann
3.Wiktoria Siecińska

Gimnazjum Chłopcy
1.Krzysztof Jankowski
2.Hubert Kaniuk
3.Bartosz Miszkiel 

W tym roku w naszej
szkole pod
patronatem św. Jana
Pawła II odbył się już
dziesiąty,
jubileuszowy Bieg
Papieski. Tegoroczna
edycja biegu została
wzbogacona o udział
przedszkolaków,
rolkarzy i miłośników

nordic-walking. 
Nie zabrakło również
chętnych do udziału w
głównej konkurencji. 
W pokaźnej liczbie stu
sześćdziesięciu
dwóch osób ,w tym
czterdzieścioro w
kategorii open,
sześćdziesiąt cztery
osoby ze szkoły

podstawowej a z
gimnazjum
wystartowało
pięćdziesiąt osiem
osób, a zgłosiło się aż
osiemdziesiąt. Bieg
jak co roku
wystartował z os.
Jana Pawła II ,a miał
swoją metę przy
Gimnazjum im. Jana

Pawła II.
Cały Dzierzgoń żył
biegiem ,co można
było poznać po
kibicujących
mieszkańcach na
trasie biegu.

Dystans wynosił ok.
1.24 km ,co było nie
lada wyzwaniem. Na
mecie czekał na
uczestników łyk wody,
pomoc medyczna i
specjalny medal
ufundowany przez
Bank Spółdzielczy w
Dzierzgoniu. Dla
każdego uczestnika
była przewidziana
również porcja zupy
grochowej. 

Rozmawialiśmy z
p.Dariuszem

Browarczykiem ,
głównym
organizatorem "Biegu
Papieskiego":
Pomysł zrodził się już
w 2006 roku, podczas
pierwszego Święta
Szkoły , Samorząd
uczniowski
zaproponował , by
spędzić je "na
sportowo" , zgodnie z
zainteresowaniami
naszego patrona. Akcja
cały czas się rozwija ,
z roku na rok zgłasza
się więcej biegaczy

pojawiają się nowe
katgorie (biegi
przedszkolaków ,
rolkarzy) okraszone
kolumnami motocyklis
tów i zabytkowych aut.
W planach mamy
zaproszenie do udziału
osdoby niepełnospraw
ne, a nawet gwiazdy
sportu. Mimo że bieg
trwa kilkanaście minut ,
przygotowania zajmują
naprawdę sporo czasu.
Organizator musi
przygotować taką sam
ą dokumentację jak
organizatorzy
Maratonu Orlen w
Warszawie. Bieg

Papieski to owoc pracy
nie tylko pracow ników
naszego gimnaz jum,
ale również pomo cy
Banku Spółdziel czego
w Dzierzgoniu, RPWiK-
u, które ufundowały
np.pamiątkowe medale
dla uczestników.
Dziękujemy bardzo za
uświetnienie naszej
uroczystości.

autorzy: 
Kamil Dziubczyk ,
Kacper Karabin

meta już blisko...

Wszyscy zwyciężyliśmy!

Na mecie

      Biegniemy ze Św. Janem Pawłem II

Asysta Biegu

S. Szpejewski

S. Szpejewski

S. Szpejewski

S. Szpejewski


